УСТАВ НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ

ГРАЖДАНСКА СИЛА

I. ИМЕ И СЕДАЛИЩЕ
Чл. 1. Наименованието на политическата партия е "ГРАЖДАНСКА СИЛА".
Чл.2. Седалището на ПП „Гражданска сила” е гр. Пловдив, с адрес на управление гр.
Пловдив, ул. „Филип Македонски” № 50, ап.2
II. СИМВОЛИ
Чл.3.(1) "ГРАЖДАНСКА СИЛА" притежаева емблема /знак/ и печат, които са
символите на партията.
(2) Емблемата /знакът/ на партията представлява : надпис “Гражданска сила” от които
Гражданска - в зелен цвят, а сила в син цвят на бял фон. В лявата страна на надписа има
символ на високоговорител в конусен вид от три пръстена в зелен цвят.
(3) Печатът на партията е кръгъл, в който между два кръга се изписва наименоватието
Политическа партия “Гражданска сила” а в центъра на печата е високоговорителя в
посока на ляво и под него изписано Сила.
(4) Право да използват емблемата и печата на партията принадлежи на фоперативното
бюро и председателя на партията.
(5) При кореспонденцията си, както и при издаването на политически документи и
такива, предназначени само за партийните структури, същите съдържат седалището,
адреса,
емблемата
и
печата
на
партията.
III ОСНОВНИ НАЧАЛА НА ПАРТИЯТА, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРЕДСТВА ЗА
ПОСТИГАНЕТО ИМ
Чл.4.(1) Политическа партия “ГРАЖДАНСКА СИЛА” е доброволно сдружение на
свободни български граждани, преследващо и водеща се в своята програма за приемане
и утвърждаване на АНТИКОРУПЦИОННА ПОЛИТИКА в българската политическа
действителност и имащо за цел да наложи нов модел на ПРОЗРАЧНО УПРАВЛЕНИЕ
със ЗАСИЛЕНА ЛИЧНА ОТГОВОРНОСТ НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ;
(2) Политическа партия “ГРАЖДАНСКА СИЛА” преследва в
своята политика
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТ НА РАЗВИТИЕ, съпроводен със ЗАПАЗВАНЕ
НА
НАЦИОНАЛНАТА
НИ
ИДЕНТИЧНОСТ при ГАРАНТИРАНА ЗАЩИТА НА
ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ;
(3) За политическа партия “ГРАЖДАНСКА СИЛА” основен принцип ще бъде
ЗАКОННОСТТА - СПАЗВАНЕТО НА КОНСТИТУЦИЯТА, МЕЖДУНАРОДНИТЕ
АКТОВЕ и ЗАКОНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ;
(4) Политическа партия “ГРАЖДАНСКА СИЛА” има за своя основна цел
СЪЗДАВАНЕТО НА АКТИВНО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО, при което ВСЕКИ
ГРАЖДАНИН ДА МОЖЕ РЕАЛНО ДА ВЛИЯЕ НА ПОЛИТИКАТА, чрез предвиждане
на съответни демократични механизми, в т. ч. и чрез референдуми;
(5) Политическа партия “ГРАЖДАНСКА СИЛА” има за съществен приоритет
РАЗВИТИЕ
НА
МЕСТНОТО
САМОУПРАВЛЕНИЕ
и
отчитането
на
ИНДИВИДУАЛНОСТТА НА ОТДЕЛНИТЕ РЕГИОНИ И КОНКРЕТНОТО ИМ
МЯСТО В ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ;

(6) В своята дейност политическа партия “ГРАЖДАНСКА СИЛА” ще преследва
ПОВИШАВАНЕ НА ЖИЗНЕНИЯ СТАНДАРТ на гражданите и ИЗГРАЖДАНЕТО НА
БЛАГОПРИЯТНА УРБАНИСТИЧНА СРЕДА чрез предприемане на КОНКРЕТНИ и
РЕАЛНО ИЗПЪЛНИМИ действия и програми;
(7) Политическа партия “ГРАЖДАНСКА СИЛА” ИМА ЗА ЦЕЛ, ЧРЕЗ УЧАСТИЕ В
ПОЛИТИКАТА И ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДЕМОКРАТИЧНИ СРЕДСТВА,
ДА
ПОСТИГНЕ ПОСОЧЕНИТЕ ПО-ГОРЕ СВОИ ОСНОВНИ ЦЕЛИ.
IV. ЧЛЕНОВЕ НА ПАРТИЯТА.
Чл.5.(1) Политическа партия “ГРАЖДАНСКА СИЛА” е доброволно сдружение на
свободни български граждани, в което нравствените качества като: ПОЧТЕНОСТ,
БЕЗПРИСТРАСТНОСТ, и ОТГОВОРНОСТ са ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ за членовете й.
(2) Член на партията може да бъде всеки български гражданин с избирателни права,
който приема устава и програмните документи на партията и е готов да работи за
осъществяване на нейните цели и задачи, независимо от пол, религиозни убеждения,
етническа принадлежност и социално положение.
(3) Членството в партията е доброволно и индивидуално и не създава предимства в
правата на гражданите.
(4) Не може да бъде член на партията лице което изтърпява наказание лишаване от
свобода.
(5) Членовете на партията
не могат да членуват в други политически партии.
(6) Не може да бъде член на партията лице, за което важат ограничения, уредени със
закон.
/7/ Членовете на партията могат да членуват в различни граждански сдружения.
V. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО
Чл. 6. Членството в политическа партия "Гражданска сила" се осъществява чрез
общинските организации на партията.
VI. ЧЛЕНСТВО
Чл. 7. (1) Членстовото възниква с подаване на писмено заявление до общинската
организация на партията по местожителството на кандидата за член или до председателя
на партията или оперативното бюро.
(2) Със заявлението кандидатът декларира, че приема основните принципи и цели на
политическата партия от учредителната декларация, и устава на пратията и че не
членува в друга политическа партия
(3) Към председателя на всяка общинска организация се води регистър за членовете на
партията. При председателя на партията се води общ регистър за всички членове на
партията.
Чл. 8. Всеки член на партията има следните права:
Да участва в работите на партията, като може да :
- избира и да бъде избиран в ръководните органи на партията;
- предлага кандидатури и да бъде предлаган като кандидат на партията в изборите за
органи на местната и държавната власт.
- участва в работата и да гласува при вземане на решения.
- участва в работата на партията като изразява своето становище по поставените за
разискване въпроси
- да прави питания по въпроси на партията до всички структури на организацията,
получава информация за решенията на органите на партията,

Чл. 9. Всеки член на партията е длъжен:
1. Да спазва Устава и решенията на партията и да работи добросъвестно за
осъществяването на нейните цели и задачи.
2. С поведението си да допринася за укрепване на авторитета на партията в обществото.
3. Да плаща редовно членски внос.
4. Да участва в дейността на партията съобразно възможностите си и да популяризира
идеите на партия “Гражаданска сила”.
6. Да посещава редовно събранията на съответната общинска организация и на органа, в
който е избран.
VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВВОТО.
Чл. 10.(1) Членството в партията се прекратява :
1. При неплащане на членски внос за повече от три месеца;
2. При неизпълнение на решенията на ръководните оиргани на партията;
3. При нарушаване на вътрешно-партийните правила и настоящия устав;
4. При неангажираност с работата на партията.
(2) Прекратяването на членството по т.1 настъпва автоматично, а по т.2-4 — след
решение на оперативното бюро.

VIII . ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 11.(1) Органите на управление на „Гражданска сила” са централни и местнви.
(2) Местните органи на партията са общинския форум и председател на общинската
организация.
(3) Централните органи на партията са :
1. Национален форум;
2. Оперативно бюро.
3. Председател на партия „Гражданска сила” .
(4) Към Председателя на партията се създават помощни органи със задачи, състав и
цели, определени в настоящия устав.
Чл. 12. Политическа партия „Гражданска сила” разполага с централен контролен орган.
На централният контролен орган са подчинени общински контрольори, които имат
правото да сезират централния контролен орган на партията.
Чл. 13. Органите на партията са изборни и при своята работа се ръководят от принципа
на контрол и ясно разпределение на функциите и пълномощията на всички
организационни структури. Нито един член на централен или местен орган или на
контролният орган не може да бъде избиран за повече от два мандата.
Чл. 14.(1) Националният форум е Върховен централен орган на политическа партия
"Гражданска сила”. Националният форум
се състои избрани от общинските
организации делегати. Националният форум може да бъде редовен и извънреден.
(2) Редовен националният форум се свиква веднъж на 5 години от Председателя на
партията.
(3) Извънреден национален форум може да бъде свикан по искане на най-малко от 2/3 от
общинските организации на политическа партия „Гражданска сила”, направено в писмен
вид до председателя на партията или по искане на председателя.
Чл. 15. Провеждането на национален форум е законно, ако присъстват делегати от
повече от 51% от всички общински организации на партията.

Чл. 16. Националният форум има следните права:
1. Приема, изменя и допълва Устава на партията и Политическата програма .
2. Обсъжда отчетите на Оперативното бюро, централният контролен орган и приема
решения по тях.
3. Определя основните насоки
на политическата дейност на партията;
4. Утвърждава бюджета и отчета за изпълнението му и определя размера и начина на
събиране на членския внос;
5. Решава въпросите по прекратяване, вливане и сливане с други партии.
6. Избира Председател, членове на Оперативното бюро и членове на Централния
контролен орган.
7. Приема вътрешно-партийните документи.
8. Решенията на националният форум са задължителни за всички членове, структури,
органи на партията.
Чл. 17.(1) Присъствието на делегатите се регистрира в присъствен списък. При липса
на кворум, заседанието на Националния форум се отлага с 1 (един) час при същия
дневен
ред
и
се
провежда
с
явилите
се
делегати.
(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен по т. 5 на чл. 15 за които
решения се изисква мнозинство от 2/3 от присъствалите.
IX. ОПЕРАТИВНО БЮРО
Чл. 18. (1) Оперативното бюро е Висш ръководен орган, който се свиква най-малко
веднъж
на
шест
месеца
от
Председателя
на
партията.
Свикването на Оперативното бюро се извършва чрез уведомителни писма, изпратени
най-малко един месец преди датата на заседанието, в които се посочват датата, часа и
мястото на неговото провеждане и дневния ред.
(2) Оперативното бюро взема решения по въпроси от идейно-политически характер,
освен тези, които са от изключителната компетентност на Националния форум и на
избраните от него ръководни органи.
(3) Заседанията на Оперативното бюро са законни ако присъстват повече от половината
от членовете му. Решенията се вземат с мнозинство повече от половината от
присъстващите,
освен
когато
в
устава
е
предвидено
Друго.
Чл. 19.(1) Оперативното бюро се състои от 7 /седем/ членове, избрани от Националния
форум за срок от 5 години.
(2) Председателите на помощните органи към председателя на партията участват в
работата на оперативното бюро право на съвещателен глас. Членове на политическата
партия „Гражданска сила”, избрани за общински съветници, кметове,
народни
представители или министри участват в работата на оперативното бюро с право на
съвещателен глас, освен ако не са избрани в състава на Оперативното бюро 9 когато
бъдат поканени от Председателя по конкретни въпроси. .
(3) Заседанията на Оперативното бюро се ръководят от председателя на партията или
упълномощен от него заместник-председател.
Чл. 20. (1) Заседанията на Оперативното бюро са законни ако присъстват повече от
половината от неговите членове.
(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.
Чл. 21. (1) Мандатът на член на Оперативното бюро
предсрочно при:
1.оставка, подадена до Оперативното бюро;

може да бъде прекратен

2.смърт;
3.осъждане с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер.
Ч л. 22. Оперативното бюро :
1.обсъжда и приема решения за политическата стратегия и тактика на партията,
съобразени
с
решенията
на
Националния
форум;
2.обсъжда и приема
годишния
отчет на
председателя
на партията;
3.избира от своя състав председателя на партията и трима заместник-председатели;
4.приема
решения
по
текущи
политически
и
организационни
въпроси;
6.приема правила за организацията и дейността на административния и експертен апарат
на партията;
7.по предложение на председателя на партията приема проекти за годишен бюджет и
отчет за неговото изпълнение за предходната година;
8.дава задължителни указания по прилагането на този устав в случаи на възникнали
спорове или нееднакво прилагане;
9.номинира кандидатите за общински съветници и кметове, както и утвърждава
кандидатите за народни представители;
10.взема решения, когато това е предвидено другаде в този устав.
X ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРТИЯТА. ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛИ
Чл. 23. Председателят на партията :
1.осъществява оперативното ръководство на партията, въз основа на решенията
националния форум и оперативното бюро;
2. Представлява партията пред трети лица, като сключва трудови или граждански
договори с членовете на постоянните консултативни органи;
3. Предлага на общинските организации лица за председатели и при избора им ги
упълномощава с писмено пълномощно за представителството на партията по места.
3. осъществява международната дейност на партията и координира връзките с медиите;
Чл. 24. (1) Мандатът на председателя, заместник-председателите се прекратява
предсрочно при:
1.оставка;
2.смърт;
3.осъждане с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер.
Чл. 25. (1) Председателят се избира от Оперативното бюро измежду неговите членове.
(2) Председателят координира изпълнението на решенията на националните
политически органи и води заседанията на Оперативното бюро.
(3) Мандатът на председателя на партията е за срок от 5 години. Председателя на
партията има правото да бъде избиран по изключение на този пост само два мандата.
Чл. 26.3аместник-председателите се избират от Оперативното бюро измежду неговите
членове по предложение на председателя на партията. Те подпомагат председателя в
неговата
дейност.
Чл. 27 Партията се представлява от председателя, а в негово отсъствие или при
невъзможност да осъществява функциите си повече от 6 месеца - от упълномощен от
него заместник-председател.
Чл.28.(1) Към председателя на партията
консултативни органи:
1. Административна комисия;
2. Комисия по организационното развитие;

съществуват

следните

постоянни

3. Етична комисия;
(2) Членовете на постоянните консултативни органи се избират от оперативното бюро
по предложение на председателя на партията. Членове на оперативното бюро могат да
бъдат членове на постоянните консултативни органи.
(3) Състава и начина на свикване и заседаване на постоянните консултативни органи се
определят с разпхореждане на председателя на партията, утвърдено от Оперативното
бюро.
(4) Постоянните консултативни органи за своята дейност съставят правила, утвърдени от
Председателя на партията.
XI. КОНТРОЛЕН ОРГАН
Чл. 29. (1) Контролният орган се избира от Националния форум за срок от пет години
в състав: председател и двама членове.
(2) Членовете на Контролният орган не могат да участват в други ръководни органи на
партията.
(3)Мандатът на членовете на контролният орган се прекратяват предсрочно при:
1.оставка;
2. смърт;
3 осъждане с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер.
4.Изключване от партията.
Ч л. 30. Контролният орган има следните правомощия:
1. Упражнява вътрешен финансов контрол върху паричните приходи и разходи и
следи за опазване на партийното имущество.
2. Извършва ревизии веднъж годишно на централните и местни органи на
партията.
3. Съставя за всяка извършена от него ревизия протокол в 3 екземпляра: един за
ревизирания орган, един за Председателя на партията и един за архива на
Контролния орган.
4. Разглежда и предлага решения на Управителния съвет по жалби и възражения
във връзка с неизпълнение на разпоредбите на този Устав.
5. Следи за изпълнение на решенията на ръководните органи на партията.

XII. ОБЩИНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ. ОБЩИНСКИ КОНФЕРЕНЦИИ.
Чл.31.(1) Членовете на партията в една община образуват общинската организация на
партията. В една община при повече от 5 000 члена могат да се съставят и районни
организации, със същите права и задължения като общинските органицзации.
(2) Общинската организация провежда общински конференции. Общинските
конференции могат да бъдат редовни и извънаредни.
(3) Редовните общински конференции се свикват на 2 години. Извънаредните общински
конференции се свикват по предложение на Председателя на общинската организация на
партията или по предложение на председателя на партията.
(4) Общинските конференции решават следните въпроси :
1. Избират председател на общинската организация по предложение на Председателя
на партията ;
2. Избират делегати за Националният форум;

3. Разглеждат и решават въпросите от организационно - политически характер за
общината;
4. Правят предложение за начина на участие на общинската организация и партията на
съответните местни избори;
5. Вземат решение за отношенията на партията спрямо другите политически сили в
общината.
(5) Заседанията на общинските конференции са действителни ако на тях са присъствали
не по-малко от 1/3 от членоветена партията.
(6) Решенията на общинските конференции са действителни ако за тях са гласували не
по-малко от половината от присъствалите на конференцията членове на партията.
(7) Решенията по т.4 и 5 се одобряват и влизат в силя след одобрението им от
Оперативното бюро.
Ч л. 32.(1) Председателят на общинската организация
се избира на общинската
конференция по предложение на председателя на партията с мандат от две години.
(2) Председателят на общинската организация при избирането му получава пълномощно
от председателя на партията да представлява партията в съответния район /община/
(3) Мандатът на председателя на обащинската ораганизация се прекратява предсрочно
при:
Поставка;
2.смърт;
3.осъждане с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер.
4. оттегляне на пълномощията от председателя на партията. В този случай,
председателят на партията свиква общинската организация на извънредна конференция
за изобор на нов председател на общинската организация.

XIII. Вътрешнопартийни референдуми
Ч л. 33. ( 1) С решение на Оперативното бюро или по искане на най-малко 1/3 от общинските
организации, отразено в решение на общинските конференции, се насрочва вътрешнопартиен
референдум
по
конкретен
политически
въпрос.
(2) С вътрешнопартиен референдум не могат да се решават въпроси от компетентността на
Националния форум.
(3) Оперативното бюро формулира въпроса като проект за решение, което трябва да бъде
прието или отхвърлено от общинските конференции;
организира уведомяването на всички
общински организации и определя график за провеждане на общински конференции.
(4) Ако в период от един месец от уведомяването на общинските организации повече от 2/3 от
общинските конференции подкрепят проекта, то решението става задължително за
Оперативното бюро и Националния форум.
XIII. НАБИРАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА. РАЗПОРЕЖДАНЕ С
ПАРТИЙНО ИМУЩЕСТВО. ЧЛЕНСКИ ВНОС.
Чл. 34. (1) Финансовата дейност на политическа партия "Гражаданска сила" е явна и се
осъществява съг ласно закона.
(2) Партията набира средства за дейността си от :
а) членски внос;
б) дарения и завещания от физически лица;
в) дарения от юридически лица;
г) собствени недвижими имоти;
д) лихви по парични депозити в банки;
е) издателска дейност, авторски права и ползване на интелектуална собственост, както и от
продажба и разпространение на печатни, аудио- и аудиовизуални материали с партийнопропагандно съдържание;

ж) нарочни мероприятия за финансиране на определени задачи.
Чл. 35. (1) Партията притежава свое имущество, което се състои от право на собственост върху
движими и недвижими вещи, ограничени вещни права, права върху обекти на интелектуална
собственост и др.
(2) Имуществото се стопанисва от Опреративното бюро и Председателя на партията.
(3) С имуществото се рапорежда Председателя на партията след одобрение от Оперативното
бюро.
Ч л. 36. Политическа партия "Гражданска сила" има собствени банкови сметки.
Взаимоотношенията с банките се извършват и осъществяват от председателя на партията.
Ч л. 37 Задължителният членски внос е в размер на 0.10 лева месечно.
XIV. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПАРТИЯТА
Чл. 38. (1) Политическа партия "Гражданска сила" се прекратява при:
а) сливане или вливане в друга партия;
б) разделяне на две и повече партии;
в) саморазпускане;
г) влязло в сила решение на Конституционния съд, с което политическата партия е обявена за
противоконституционна;
д) разпускане с решение на Софийски градски съд;
(2) Прекратяване на дейността на политическа партия "Гражданска сила" става е решение на
Националния форум, взето с квалифицирано мнозинство от 2/3 от състава на всички делегати.
XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 39. Оперативното бюро на партия "Гражданска сила" приема правилници за прилагане на
части от този Устав.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Учредителното събрание на партията може да приема всички решения, които са от
компетентността на Националния форум.
§ 2. В срок от шест месеца учредителите, които членуват и в друга партия прекратяват
членството си в нея.
§ 3. За неуредените в този устав въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за политическите
партии, Закона за юридическите лица с нестопанска цел, както и всички останали законови
разпоредби, отнасящи към дейността и съществуването на политическите партии в Република

Настоящия устав бе приет на учредително събрание на пратията, което се проведе на 31.05.2007
год. в гр. Пловдив.

